
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' Άρ. 444 τ% 14ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Διπλωματικών Δικαιωμάτων, 'Ασυλιών καΐ Προνομίων Νόμος του 

1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 60 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΣΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΠΕΠΙ ΣΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑ ΤΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΩΡΙΣΜΕ-

ΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

"Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Μέρος Ι . -Ε Ι Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Διπλωματι- Συνοπτικός 
κών Δικαιωμάτων, 'Ασυλιών και Προνομίων Νόμος του 1965. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν ό&Λως προκύπτη έκ τοΟ κει Ερμηνεία, 
μένου— , 

«ακίνητος περιουσία» κέκτηται τήν είς τόν ,δρον τούτον άποδιδο
μένην έννοιαν ύπό του άρθρου 2 του περί 'Ακινήτου Περιουσίας 
(Διακατοχή, Έγγραφη και Έκτίμησις) Νόμου' 2X01960. 

«άποστέλλον Κράτος» σημαίνει τό Κράτος είς τό όποιον ή απο
στολή ανήκει* 

«αρχηγός της διπλο^ματικής αποστολής» σημαίνει πάντα διπλω
ματικών άντιπρόσωπον διαπεπιστευμένον ύπό του άποστέλλοντος 
Κράτους έπί καθήκοντι δπως ενεργή ύπό τήν Ιδιότητα ταύτην* 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν της Κύπρου" 
«δικαστική διαδικασία» σημαίνει πάσαν διαδικασίαν γινομένην 

ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, ανακριτικής επιτροπής, ή προ
σώπου πρό τών οποίων δύναται ένορκος μαρτυρία νά ληφθή ανε
ξαρτήτως του έάν ένορκος μαρτυρία δίδεται ενώπιον του Δικαστη
ρίου τούτου ή της ανακριτικής επιτροπής ή του -προσώτΐου' 
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«διπλωματικά υποστατικά» σημαίνει παν κτίριον ή μέρος αύτοΟ 
και το εις αυτά ύποκείμενον έ'δαφος, ανεξαρτήτως κυριότητος, 
χρησιμοποιούμενον διά τους σκοπούς της διπλωματικής αποστο
λής, περιλαμβανομένης τής κατοικίας του αρχηγού τής διπλωμα
τικής αποστολής' 

«διπλωματική αποστολή» σημαίνει πασαν ύπάτην άρμοστείαν, 
πρεσβείαν, άποστολικήν έπιτροπήν, άποστολήν αποστολικού δελε
γάτου ή άποστολήν των Ηνωμένων Εθνών έγκαθιδρυθεΐσαν ή λει
τουργούσαν έν τή Δημοκρατία" 

«διπλωματικός αντιπρόσωπος» σημαίνει πάντα ϋπατον άρμο
στήν, πρέσβυν, άποστολικόν δελεγάτον, νούντσιον, διπλώματικόν 
άπεσταλμένον, ίντερνούντσιον, πληρεξούσιον ύπουργόν, έπιτε
τραμμένον, άναπληρωτήν ϋπατον άρμοστήν, σύμβουλον πρεσβείας, 
γραμματέα πρεσβείας ή άκόλουθον (είτε διπλώματικόν, έμπορι
κόν, στρατιωτικόν ή άλλως)' 

«έγγεγραμμένον» σημαίνει καταχωρηθέν είς τό Κτηματολογι
κές. 224. κόν Άρχεΐον τό τηρούμενον 6άσει των προνοιών του περί Άκινή
2τοθΐ96θ. του Περιουσίας (Διακατοχή, Έγγραφη κα ι Έκτίμησις) Νόμου* 

«ήμεδοπτόν προσωπικόν» σημαίνει τό τεχνικόν, διοικητικόν καΐ 
ΰπηρετικόν προσωπικόν τής διπλωματικής αποστολής τό άποτε
λούμενον έκ πολιτών ή μονίμων κατοίκων τής Δημοκρατίας' 

«Ιδιωτικοί ύπηρέται» σημαίνει τά πρόσωπα ατινα διατελουσιν 
είς τήν οίκιακήν ύπηρεσίαν μέλους τής διπλωματικής αποστολής 
καΐ των οποίων αϊ ύπηρεσίαι δέν έξεμισθώθησαν ύπό του άποστέλ
λοντος Κράτους : 

«μέλη τής διπλωματικής αποστολής» σημαίνει παν πρόσωπον 
τό όποιον είναι διπλωματικός αντιπρόσωπος ή ανήκει είς τό τεχνι
κόν ή διοικητικόν προσωπικόν τής διπλωματικής αποστολής ή τό 
ύπηρετικόν προσωπικόν ταύτης' 

«τεχνικόν καΐ διοικητικόν προσωπικόν» σημαίνει τά μέλη τής δι
πλωματικής αποστολής τά απασχολούμενα είς τήν τεχνικήν και 
διοικητικήν ύπηρεσίαν τής διπλωματικής αποστολής' 

«ύπηρετικόν προσωπικόν» σημαίνει τά μέλη τής αποστολής τά 
προσληφθέντα δι ' έξυπηρέτησιν τών οικιακών αναγκών τών μελών 
τής διπλωματικής αποστολής' 

«Ύπουργικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό Ύπουργικόν Συμβού
λιον τής Δημοκρατίας. 

Μέρος Π .  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΑ! ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

ΔικαίωματοΟ 3.— (1) Άποστέλλον Κράτος κέκτηται τό δικαίωμα δπως άποκτα 
άποστέλλοντος βάσει τοιούτου είδους διακατοχής ώς ήθελεν εκάστοτε Ισχύσει έν 
Κράτους Tfj Δημοκροπία και να έξουσιάζη είτε ώς κύριος ή νομεύς έπ' όνό

onavvicw*" ματί του, άκίνητον περιουσίαν έν τή Δημοκρατία κειμένην και τήν 
περιουσίας οποίαν τό άποστέλλον Κράτος χρειάζεται διά τους σκοπούς τής δι
έντήΔημο πλωματικής αύτου αποστολής ή ώς κατοικίαν διά τόν άρχηγόν τής 
κρατία. διπλωματικής αποστολής ή δι* οιονδήποτε άλλον σκοπόν προς τόν 

όποιον δέν αντιτίθεται ή Δημοκρατία. 
(2) Τηρουμένων τών διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ Νό

μου τό άποστέλλον Κράτος κέκτηται τό δικαίωμα νά άνεγείρη, οι
κοδομή, συντηρή, κατεδαφίζη, έπανακτίζη ή άλλως πως έπιφέρη 
άλλαγάς εις άκίνητον περιουσίαν άνήκουσαν είς τούτο, άναγκαίαν 
διά τήν διπλωματικήν του άποστολήν. 

(3) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε περί του αντιθέτου διατάξεως οιου
δήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, ακίνητος περιουσία του άποστέλλον
τος Κράτους δύναται νά έγγραφη είτε έπ' ονόματι του, ή ·έπ· ονό
ματι τής διπλωματικής αύτου αποστολής. 
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4.—(1) Ή διπλωματική αποστολή κέκτηται τό δικαίωμα νά άναρ Χρήσιςτής 
τα την έθνικήν σημαίαν και νά άνυψοΐ τόν Κρατικόν θυρεόν μετά i9viKji<: 
περιγραφής δηλωτικής τής ταυτότητος τής διπλωματικής αποστολής ^οκρατικοΟ 
έπί των διπλωματικών αυτής υποστατικών. θυρεοΟ. 

(2) Ό αρχηγός τής διπλωματικής αποστολής κέκτηται τό δικαί
ωμα νά άναρτα την έθνικήν σημαίαν καθ' οίονδήποτε χρόνον έπί των 
χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν του μέσων. 

Μέρος ΙΙΙ .ΑΣΥΛΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

5.—(1) Τά διπλωματικά υποστατικά εΐναι απαραβίαστα. Τόάπαρα
βίοκττον των 

(2) Ουδεμία πράξις οίασδήποτε εκτελεστικής, διοικητικής ή δι διπλωματικών 
καστικής εξουσίας ή οργάνου τής Δημοκρατίας δύναται νά έκτελε υποστατικών, 
σθή εντός τών διπλωματικών υποστατικών άνευ ειδικής αδείας του 
άρχηγον τής διπλωματικής αποστολής. 

(3) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω περιλαμβανομένων θά έρμη
νεύηται ώς άποκλεΐον τήν άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν ή έπίταξιν 
ύπό τής Δημοκρατίας ακινήτου περιουσίας ανηκούσης κατά κυριό
τητα ή άλλως πως κατεχόμενης ύπό τής διπλωματικής αποστολής, 
βάσει τών προνοιών του Συντάγματος τής Δημοκρατίας καΐ οιου
δήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου αναφερομένου εις άναγκαστικήν 
άπαλλοτρίωσιν ή έπίταξιν. 

6. Τό άποστέλλον Κράτος άπαλλάττεται παντός φόρου, δικαιώ Απαλλαγή 
ματος, τέλους ή οίασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως επιβαλλομένης ύπό από φόρους, 
τής Δημοκρατίας άναφορικώς μέ τά διπλωματικά υποστατικά, έκτος κ · λ , π ' 
έάν πρόκειται περί πληρωμής διά παρασχεθείσας είδικάς υπηρε
σίας. 

7. Τά διπλωματικά αρχεία, έγγραφα και επίσημος άλληλογρα τδαπαρα
φία είναι απαραβίαστα. βίαστοντών 

Αρχείων. 
8.—(1) Ή Δημοκρατία επιτρέπει και προασπίζει τήν δι' οίουδή «Ελευθερία 

ποτέ μέσου έλευθέραν έπικοινωνίαν τής διπλωματικής αποστολής επικοινωνίας, 
διά πάντας τους υπηρεσιακούς σκοπούς : 

Νοείται δμως δτι διά τήν είσαγωγήν, έγκατάστασιν και χρήσιν 
ασυρμάτου πομπού ή δέκτου, απαιτείται έκ τών προτέρων άδεια 
τής Δημοκρατίας. 

(2) Ή επίσημος αλληλογραφία τής διπλωματικής αποστολής 
είναι απαραβίαστος. 

(3) Ό διπλωματικός σάκκος δέν ανοίγεται οΰτε κατακρατείται 
έάν φέρη εμφανή εξωτερικά σήματα δηλωτικά τής ταυτότητος 
αύτου. 

9. Τά τέλη και αί επιβαρύνσεις αϊ εισπραττόμενοι ύπό τής διπλω Απαλλαγή 
ματικής αποστολής έν τη εξασκήσει τών υπηρεσιακών αυτής καθη φορολογικών 
κόντων άπαλλάττονται οιωνδήποτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών ή τελών καΐέπι
άλλων επιβαρύνσεων. βαρύνσεων. 

Μέρος IV.ΑΣΥΛΙΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

10. Ό διπλωματικός αντιπρόσωπος δέν θά υπόκειται εις οίασδή Μή σύλληψις, 
ποτέ μορφής σύλληψιν ή κράτησιν. κ.λ.π.,διπλω

ματικοΟ 
πράκτορος. 

11.—(1) Ή Ιδιωτική κατοικία διπλωματικού" αντιπροσώπου εΐναι Άπαραβι̂  
απαραβίαστος. κατοικίας. 

κ.λ.π. 
,αστον 
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Απαλλαγή έκ 
της ποινικής 
καΐ αστικής 
δικαιοδοσίας. 

ΈξαΙρεσις 
απο τας 
προνοίας 
ώρισμένου 
Νόμου. 

•Απαλλαγή 
από φορολο
γίαν, κ.λ.π. 

(2) Παν έγγραφον, χάρτης και αλληλογραφία διπλωματικού αν
τιπροσώπου παραμένει απαραβίαστος, μή επιτρεπομένης επεμβά
σεως. 

12.—(1) Ό διπλωματικός αντιπρόσωπος δέν υπόκειται είς τήν 
ποινική ν και αστική ν δικαιοδοσίαν της Δημοκρατίας πλην των περι
πτώσεων— 

(α) αγωγής έν σχέσει με άκίνητον περιουόίαν άνήκουσαν είς 
αυτόν κατά κυριότητα ή κατεχομένην ύπ' αύτου ουχί δμως 
έξ ονόματος του άποστέλλοντος αυτόν Κράτους, ή διά τους 
σκοπούς της διπλωματικής αποστολής" 

(β) αγωγής έν σχέσει μέ κληρονομικήν διαδοχήν είς ην ό δι
πλωμοπικός αντιπρόσωπος εμπλέκεται ώς εκτελεστής, δια
χειριστής, κληρονόμος ή κληροδόχος, ουχί ύπό τήν έπίση
μον αύτου Ιδιότητα' 

(γ) αγωγής έν σχέσει μέ τήν έξάσκησιν οιουδήποτε επαγγέλ
ματος ή τήν διεξαγωγήν οιουδήποτε εμπορίου ή εργασίας 
ύπό του διπλωματικού αντιπροσώπου δρώντος ώς Ιδιώτου. 

(2) Πλην έάν έχη προς τούτο τήν συγκατάθεσιν του αρχηγού τής 
διπλωματικής αποστολής, δέν απαιτείται παρά διπλωματικού αν
τιπροσώπου νά δίδη μαρτυρίαν είς οιανδήποτε άστικήν ή ποινικήν 
δίκην. 

(3) Ουδεμία κατάσχεσις λαμβάνει χώραν έν σχέσει μέ διπλωμα
τικόν άντιπρόσωπον πλην των περιπτώσεων των παραγράφων (α) , 
(δ) , ή (γ) του εδαφίου (1) : 

Νοείται δμως δτι είς τοιαύτην περίπτωσιν ή κατάσχεσις λαμ
βάνει χώραν άνευ προσβολής του απαραβίαστου τοΟ προσώπου ή 
τής κατοικίας του διπλωμοπικοΰ* αντιπροσώπου. 

(4) Του δικαιώματος ασυλίας διπλωματικού αντιπροσώπου έκ 
τής αστικής καΐ ποινικής δικαιοδοσίας βάσει του παρόντος άρθρου 
δύναται νά παραιτηθή δ αρχηγός τής διπλωματικής αποστολής : "' 

Νοείται δμως δτι έν περιπτώσει εκτελέσεως δικαστικής αποφά
σεως απαιτείται ειδική παραίτησις. 

13.—(1) Ό διπλωματικός αντιπρόσωπος εξαιρείται των απαιτήσεων 
οιουδήποτε νόμου καΐ κανονισμού έν σχέσει με τήν έγγραφήν αλλο
δαπών καΐ έφ* δσον εκτελεί τά επίσημα αυτού" καθήκοντα δέν υπό
κειται εις οιασδήποτε κυρώσεις ή περιορισμούς επιβαλλόμενους ύπό 
των έν λόγω νόμων καΐ κανονισμών. 

(2) Ό διπλωματικός αντιπρόσωπος εξαιρείται οιασδήποτε προ
νοίας τελούσης εκάστοτε έν ίσχύϊ έν σχέσει μέ κοινωνικας ασφαλί
σεις. 

14.—(1) Ό διπλωματικός αντιπρόσωπος απαλλάσσεται παντός 
φόρου, δικαιώματος, τέλους και οιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως 
πλην των εισαγωγικών δασμών, των επιβαλλομένων ύπό της Δημο
κρατίας. 

(2) Ό διπλωματικός αντιπρόσωπος δέν θά απαλλάσσεται των— 
(α) οιωνδήποτε έμμεσων φόρων, δικαιωμάτων, τελών και οιων

δήποτε άλλων επιβαρύνσεων, αΐτινες κανονικώς ένσωμα
τοΟνται εις τήν τιμήν των αγαθών ή των υπηρεσιών" 

(β) οίωνδήποτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών καΐ οιωνδήποτε 
άλλων επιβαρύνσεων έπί ή έν σχέσει μέ άκίνητον περιου
σίαν άνήκουσαν εις αυτόν κατά κυριότητα ή νεμομένην ύπ' 
αύτου, πλην έάν κατέχη τήν τοιαύτην περιουσίου έξ ονόμα
τος του άποστέλλοντος Κράτους διά τους σκοπούς τής δι
πλωματικής αύτου αποστολής" 
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(γ) οιωνδήποτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών ή οίωνδήποτε άλλων 
επιβαρύνσεων έπιβαλλομένων ύπό της Δημοκρατίας έν περι
πτώσει διαδοχής : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει θανάτου διπλωματικού αντιπρο
σώπου ή Δημοκρατία θά έπιτρέπη δπως άποσυρθή ή κινη
τή περιουσία του αποθανόντος, εξαιρουμένης οίασδήποτε 
περιουσίας έν τη Δημοκρατία ή εξαγωγή της όποιας άπη
γορεύετο κατά τόν χρόνον του θανάτου του καΐ ή παρουσία 
της οποίας έν τη Δημοκρατία ώφείλετο είς τήν παρουσίαν 
του αποθανόντος" 

(δ) οίωνδήποτε φόρων, δικαιωμάτων, τελών και οίωνδήποτε 
άλλων επιβαρύνσεων, επί Ιδιωτικού είσοδήματος έχοντος τήν 
πηγήν του έν τη Δημοκρατία καΐ επί επενδύσεων γενομένων 
είς έμπορικάς επιχειρήσεις έν τη Δημοκρατία' 

(ε) οίωνδήποτε έπιβαρύντεων επιβαλλομένων διά τήν παραχώ
ρησιν είδικών υπηρεσιών. 

15.—(1) Ή Δημοκρατία, βάσει τών διατάξεων οίουδήποτε έν Ισχύϊ Απαλλαγή 
νόμου ή κανονισμοΟ επιτρέπει τή,ν είσαγωγήν καΐ απαλλαχτεί έξ δλων έ* των είσαγω
τών τελωνειακών δασμών, τελών ή άλλων επιβαρύνσεων, πλην τών ^°^ α ° 0

μ
υ

ω ν 

δικαιωμάτων δι' έναποθήκευσιν ή παροχψ παρομοίων υπηρεσιών— τωνπροσωπι
(α) οίαδήποτε εισαγόμενα αγαθά ύπό τοΟ διπλωματικού άντι κώνάπο

προσώπου δι* ύπηρεσιακήν χρήσιν της διπλωματικής άπο mtiMV· 
στολής* 

(β) οίαδήποτε είσαγόμενα αγαθά έν ονόματι του διπλωματικού 
αντιπροσώπου είς λογικάς ποσότητας διά τήν προσωπικήν 
του χρήσιν ή διά τήν χρήσιν τών μελών της οικογενείας του 
τών συγκροτούντων τόν οίκον του : 

Νοουμένου δτι είς περίπτωσιν είσαγωγής αυτοκινήτου διά 
τήν προσωπικήν χρήσιν του διπλωματικού αντιπροσώπου ή 
της οικογενείας αύτου θά έπιτρέπηται ή άνευ τελωνειακού 
δασμού, τελών ή άλλων επιβαρύνσεων είσαγωγή και χρή
σις ενός μόνον οϋτω είσαχθέντος αυτοκινήτου ή οίουδήποτε 
άλλου προς άντικατάστασιν τούτου. 

(2) ΑΙ προσωπικά! άποσκευαΐ διπλωματικού αντιπροσώπου άπαλ
λάττονται έλεγχου, πλην έάν ύπάρχη δεδικαιολογημένη πίστις δτι 
περιλαμβάνουν οίαδήποτε αγαθά μή καλυπτόμενα ύπό τών εξαιρέ
σεων τών αναφερομένων είς τό εδάφιον (1), ή οιαδήποτε αγαθά ή 
είσαγωγή ή εξαγωγή τών οποίων, απαγορεύεται ή ελέγχεται : 

Νοείται δτι ό έλεγχος ούτος διεξάγεται τή παρουσία του διπλωμα
τικού αντιπροσώπου ή τή παρουσία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
αύτου. 

16. Τά μέλη της οίκογενείας του διπλωματικού αντιπροσώπου τά Προνόμια 
συγκροτοΟντα τόν οίκον του, έάν δέν εΤναι πολΐται της Δημοκρατίας τών μελών 
ή μόνιμοι κάτοικοι αυτής, θά απολαμβάνουν τών προνομίων και άσυ της οίκογενεί
λιών τών έν τοις άρθροις 10, 11, 12, 13, 14 καΐ 15 καθοριζομένων. "ατ̂ οΟάντΤ 

προσώπου. 
Μέρος ν.ΔΙΑΦΟΡΑ. 

17.—(1) Παν μέλος του τεχνικού καΐ διοικητικού προσωπικού τής πΡονόμ1α 
διπλωματικής αποστολής εκτελούν τά καθήκοντα άρχειοφύλακος ή τών μελών τοΰ 
κρυπτογράφου μετά τών μελών τής οικογενείας του τών συγκρο Τ£χνικοθκαΐ 
τούντων τόν οικον. του, έάν δέν είναι πολΐται τής Δημοκρατίας ή μό διοικ,ιτικοί}„ 
νιμοι κάτοικοι αυτής, τηρουμένων τών προνοιών τών εδαφίων (2) προσωπικου· 
και (3), απολαμβάνουν τών προνομίων και ασυλιών τών καθοριζο* 
μένων είς τά άρθρα 10, 11, 12, 13 καΐ 14. 
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Προνόμια 
τεχνικού καΐ 
διοικητικού 
•προσωπικοί) 
έν σχέσει προς 
εΙσαγόμενα 
αγαθά. 

Προνόμια τοΰ 
υπηρετικού 
προσωπικοΰ. 

' Επέκτασις 
προνομίων. 

"Εναρζις καΐ 
τερματισμός 
τών δικαιωμά
των, ασυλιών 
καΐ προνομίων. 

Μέλη της 
αποστολής 
δεσμεύονται 
ύπό τών 
Νόμων, κ.λ.π. 

Κανών της 
άμοιβαιό
τητος. 

Τό έθιμικόν 
διεθνές 
δίκαιον θά 
έξακολουθη 
έφαρμοζό
μενον. 

(2) Παν πρόσωπον άναφερόμενον εις τό εδάφιον (1) δέν θά άπο
λαμβάνη ασυλίας άπό οιανδήποτε ποινικήν ή άστικήν δικαιοδοσίαν 
ώς προνοείται εις τό εδάφιον (1) του άρθρου 12 δι* οιανδήποτε πρα
ξιν ή παράλειψη/ διαπραχθεΐσαν υπ' αύτου έκτος του κύκλου τών υπη
ρεσιακών αύτοΟ καθηκόντων. 

18. Οιονδήποτε μέλος του τεχνικού καΐ διοικητικού προσωπικού 
της διπλωματικής αποστολής, μετά τών μελών τής οικογενείας αύτου 
τών συγκροτούντων τόν οίκον του, έάν δέν είναι πολΐται της Δημο
κρατίας ή μόνιμοι κάτοικοι αυτής, άπολαμβάνουσι τών προνομίων 
τών καθοριζομένων είς τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 15, έν σχέσει μέ 
αγαθά εισαγόμενα κατά την πρώτην των άφιξιν ή εντός τριών μηνών 
μετά τήν τοιαύτην άφιξιν, έάν τά τοιαύτα αγαθά δηλωθώσιν είς τάς 
Τελωνειακάς *Αρχάς της Δημοκρατίας κατά τήν τοιαύτην άφιξιν. 

19. Μέλος του υπηρετικού προσωπικού τής διπλωμοαικής αποστο
λής και ιδιωτικός υπηρέτης μη ών πολίτης τής Δημοκρατίας ή μόνι
μος κάτοικος αυτής θά άπολαμδάνη τών ιδίων προνομίων, υποκεί
μενος είς τους αυτούς δρους ώς μέλος του τεχνικού καΐ διοικητι
κού προσωπικού τής διπλωματικής αποστολής. 

20. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά διατάγματος δημοσι
ευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας νά παράσχη 
είς τό τεχνικόν, διοικητικόν ή ύπηρετικόν προσωπικόν τής διπλωματι
κής αποστολής οιαδήποτε άλλα δικαιώματα, ασυλίας ή προνόμια. 

21.—(1) Μέλος τής διπλωματικής αποστολής απολαμβάνει τών δι
καιωμάτων, προνομίων καΐ ασυλιών τών προνοουμένων ύπό τοΰ πα
ρόντος Νόμου, άπό τής στιγμής τής εισόδου του είς τό έδαφος τής 
Δημοκρατίας, καθ' όδόν προς άνάληψιν τών καθηκόντων του ή έάν 
είναι ήδη έν τή Δημοκρατία άπό τής στιγμής καθ' ήν δ διορισμός του 
κοινοποιείται είς τό Ύπουργείον Εξωτερικών τής Δημοκρατίας. 

(2) "Οταν τά καθήκοντα μέλους τής διπλωματικής αποστολής, 
απολαμβάνοντος τά δικαιώματα, προνόμια και ασυλίας τάς προνυοο
μένας ύπό του παρόντος Νόμου, τερματισθώσι^τά τοιαύτα δικαιώμα
τα, προνόμια καΐ άσυλίαι κανονικώς θά τερματίζώνται άπό της στιγ
μής τής αναχωρήσεως του έκ τής Δημοκρατίας, ή άμα τή εκπνοή ευ
λόγου περιόδου εντός τής όποιας θά πράξη ούτω. 

(3) Έ ν περιπτώσει θανάτου μέλους διπλωματικής αποστολής τά 
μέλη τής οικογενείας αύτου τά συγκροτουντα τόν οΐκον του θά έξα
κολουθώσι νά άπολαμδάνωσι τά δικαιώματα, προνόμια καΐ ασυλίας 
τάς προνοουμένας ύπό του παρόντος Νόμου μέχρι τής εκπνοής ευλό
γου χρονικού διαστήμοτΓος εντός του δτ,οίου θά έγκαταλείψωσι τήν 
Δημοκροαΐαν. 

22.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου οιονδή
ποτε μέλος τής διπλωματικής αποστολής θά ύπακούη καΐ θά δεσμεύ
ηται ύπό τών διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου, καΐ ύπό 
οιασδήποτε διοικητικής πράξεως άπορρεούσης έξ αύτου. 

(2) Μέλος τής διπλωματικής αποστολής δέν θά έξασκή έπ! κέρ
δει έν τή Δημοκρατία οιονδήποτε επάγγελμα ή θά διεξάγη οιονδή
ποτε έμπόριον ή έργασίαν. 

2 3 . Πάν δικαίωμα, ασυλία ή προνόμιον παρεχόμενον ύπό του πα
ρόντος Νόμου, παρέχεται ύπό τόν δρον τής άμοιβαιότητος ύπό τοΟ 
άποστέλλοντος Κράτους. 

24. Τό έθιμικόν διεθνές δίκαιον θά έξακολουθη νά ρυθμίζη οιον
δήποτε θέμα περί του οποίου δέν προνοεί ρητώς ό παρών Νόμος. 
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25.—(1) Κατά παρέκβασιν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου Σύναψις 
διμερείς διεθνείς συμφωνίαι δύνανται να συνάτττωνται ύπό της Δήμο διμερών συμ
κρατίας ή προσχώρησις δύναται νά λά<5η χώραν είς πολυμερείς διε <>>ωνιων· κ·λ·π· 
θνεΐς συμφωνίας έν σχέσει μέ οΙαδήποτε θέματα ρυθμιζόμενα ύπό του 
•παρόντος Νόμου. 

(2) At πρόνοιαι οιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας συναφθείσης ύπό 
της Δημοκρατίας 6άσει του εδαφίου (1) ή οιασδήποτε διεθνούς συμ
φωνίας Ισχυούσης έν τη Δημοκρατία, έν σχέσει μέ οΙαδήποτε θέματα 
ρυθμιζόμενα ύπό του παρόντος Νόμου, θα έξακολουθώσι νά τελώσιν 
έν ίσχύι και νά δεσμεύωσι τήν Δημοκρατίαν. 

26 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευο κανονισμοί. 
μένους είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας διά τήν καλυ
τέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

27.—(1) Πάσα διάταξις παντός άλλου νόμου αντιτιθεμένη προς Αντίθετοι 
οίανδήποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου παύει Ισχύουσα. διατάξεις. 

(2) Έπιφυλαττομένης της γενικότητος του εδαφίου (1), τά στοι
χεία Α. 3 (α) , (6) καΐ (γ) καΐ ot δροι ot είς τά τοιαύτα στοιχεία ανα
φερόμενοι του Μέρους 11 του Δευτέρου Πίνακος του περί Τελωνεια
κού Δασμολογίου Νόμου του 1961 θά έφαρμόζωνται τηρουμένων τών 32τοθΐ96ΐ. 
διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

28 . Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων θά θεωρή Έπιφύλαξις. 
ται ώς καταργούν οιασδήποτε τών διατάξεων του περί Διπλωματικών 
Προνομίων (Έπέκτασις) Νόμου καΐ του περί τών Διπλωματικών Προ Κεφ. 237. 
νομίων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) 
Νόμου. Κεφ. 238. 


